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                نژادنژادنژادنژاد    سبزواريسبزواريسبزواريسبزواري////3333عموميعموميعموميعمومي....جججج        نژادنژادنژادنژاد    سبزواريسبزواريسبزواريسبزواري////3333عموميعموميعموميعمومي....جججج        نژادنژادنژادنژاد    سبزواريسبزواريسبزواريسبزواري////3333عموميعموميعموميعمومي....جججج                  

        باقري رادباقري رادباقري رادباقري راد////2222اصول فقهاصول فقهاصول فقهاصول فقه        باقري رادباقري رادباقري رادباقري راد////2222اصول فقهاصول فقهاصول فقهاصول فقه        باقري رادباقري رادباقري رادباقري راد////2222اصول فقهاصول فقهاصول فقهاصول فقه        جواديجواديجواديجوادي    حكيمحكيمحكيمحكيم////5555مدنيِ مدنيِ مدنيِ مدنيِ                 جواديجواديجواديجوادي    حكيمحكيمحكيمحكيم////5555مدنيمدنيمدنيمدني  

        نيانيانيانيا    الياسيالياسيالياسيالياسي////2222متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه        نيانيانيانيا    الياسيالياسيالياسيالياسي////2222متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه        نيانيانيانيا    الياسيالياسيالياسيالياسي////2222متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه        مزدارانيمزدارانيمزدارانيمزداراني////حقوق بشرحقوق بشرحقوق بشرحقوق بشر        مزدارانيمزدارانيمزدارانيمزداراني////حقوق بشرحقوق بشرحقوق بشرحقوق بشر        مزدارانيمزدارانيمزدارانيمزداراني////حقوق بشرحقوق بشرحقوق بشرحقوق بشر  

                                جوجوجوجو    چارهچارهچارهچاره////اقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد        چوچوچوچو    چارهچارهچارهچاره////اقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد        جوجوجوجو    چارهچارهچارهچاره////اقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد  

        ميالنيميالنيميالنيميالني////2222جزاي عموميجزاي عموميجزاي عموميجزاي عمومي        ميالنيميالنيميالنيميالني////2222جزاي عموميجزاي عموميجزاي عموميجزاي عمومي        ميالنيميالنيميالنيميالني////2222جزاي عموميجزاي عموميجزاي عموميجزاي عمومي        پورحسينيپورحسينيپورحسينيپورحسيني////شناسيشناسيشناسيشناسي    جامعهجامعهجامعهجامعه        پورحسينيپورحسينيپورحسينيپورحسيني////شناسيشناسيشناسيشناسي    جامعهجامعهجامعهجامعه        پورحسينيپورحسينيپورحسينيپورحسيني////شناسيشناسيشناسيشناسي    جامعهجامعهجامعهجامعه        شنبهشنبهشنبهشنبه

        رادرادرادراد    عسگريعسگريعسگريعسگري////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        رادرادرادراد    عسگريعسگريعسگريعسگري////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        رادرادرادراد    عسگريعسگريعسگريعسگري////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        عرشيعرشيعرشيعرشي////ماليهماليهماليهماليه        عرشيعرشيعرشيعرشي////ماليهماليهماليهماليه        عرشيعرشيعرشيعرشي////ماليهماليهماليهماليه  

        مدحيمدحيمدحيمدحي////2222ادارياداريادارياداري        مدحيمدحيمدحيمدحي////2222ادارياداريادارياداري        مدحيمدحيمدحيمدحي////2222ادارياداريادارياداري        زادهزادهزادهزاده    رمضانرمضانرمضانرمضان////8888مدنيمدنيمدنيمدني                زادهزادهزادهزاده    رمضانرمضانرمضانرمضان////7777مدنيمدنيمدنيمدني  

        اميدواراميدواراميدواراميدوار////2222اساسياساسياساسياساسي                اميدواراميدواراميدواراميدوار////2222اساسياساسياساسياساسي        نيانيانيانيا    پاكپاكپاكپاك////6666مدنيمدنيمدنيمدني                نيانيانيانيا    پاكپاكپاكپاك////6666مدنيمدنيمدنيمدني  

        زنجانچيزنجانچيزنجانچيزنجانچي////2222مدنيمدنيمدنيمدني                زنجانچيزنجانچيزنجانچيزنجانچي////2222مدنيمدنيمدنيمدني        شجاعيشجاعيشجاعيشجاعي////1111جزاي اختصاصيجزاي اختصاصيجزاي اختصاصيجزاي اختصاصي                شجاعيشجاعيشجاعيشجاعي////1111جزاي اختصاصيجزاي اختصاصيجزاي اختصاصيجزاي اختصاصي  

        محمديمحمديمحمديمحمدي////3333مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        محمديمحمديمحمديمحمدي////3333مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        محمديمحمديمحمديمحمدي////3333مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        توكليتوكليتوكليتوكلي////3333مدنيمدنيمدنيمدني                توكليتوكليتوكليتوكلي////3333مدنيمدنيمدنيمدني  

        الريميالريميالريميالريمي    كريميكريميكريميكريمي////4444تجارتتجارتتجارتتجارت        الريميالريميالريميالريمي    كريميكريميكريميكريمي////4444تجارتتجارتتجارتتجارت        الريميالريميالريميالريمي    كريميكريميكريميكريمي////4444تجارتتجارتتجارتتجارت        فرفرفرفر    دانشدانشدانشدانش////كيفرشناسيكيفرشناسيكيفرشناسيكيفرشناسي        فرفرفرفر    دانشدانشدانشدانش////كيفرشناسيكيفرشناسيكيفرشناسيكيفرشناسي        فرفرفرفر    دانشدانشدانشدانش////كيفرشناسيكيفرشناسيكيفرشناسيكيفرشناسي  

        فاطميفاطميفاطميفاطمي////2222عموميعموميعموميعمومي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        فاطميفاطميفاطميفاطمي////2222عموميعموميعموميعمومي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        فاطميفاطميفاطميفاطمي////2222عموميعموميعموميعمومي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        بهراميبهراميبهراميبهرامي////هاهاهاها    سازمانسازمانسازمانسازمان        بهراميبهراميبهراميبهرامي////هاهاهاها    سازمانسازمانسازمانسازمان          

        اقنوماقنوماقنوماقنوم////حقوقحقوقحقوقحقوق    علمعلمعلمعلم    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه        اقنوماقنوماقنوماقنوم////حقوقحقوقحقوقحقوق    علمعلمعلمعلم    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه        اقنوماقنوماقنوماقنوم////حقوقحقوقحقوقحقوق    علمعلمعلمعلم    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه        آقاييآقاييآقاييآقايي////ادله اثباتادله اثباتادله اثباتادله اثبات        آقاييآقاييآقاييآقايي////ادله اثباتادله اثباتادله اثباتادله اثبات                شنبهشنبهشنبهشنبه    يكيكيكيك

        مدحيمدحيمدحيمدحي////1111اساسياساسياساسياساسي        مدحيمدحيمدحيمدحي////1111اساسياساسياساسياساسي        مدحيمدحيمدحيمدحي////1111اساسياساسياساسياساسي        عبداللهيعبداللهيعبداللهيعبداللهي////8888مدنيمدنيمدنيمدني                عبداللهيعبداللهيعبداللهيعبداللهي////7777مدنيمدنيمدنيمدني  

        صبريصبريصبريصبري////1111مدنيمدنيمدنيمدني        صبريصبريصبريصبري////1111مدنيمدنيمدنيمدني        صبريصبريصبريصبري////1111مدنيمدنيمدنيمدني        رادرادرادراد    عسگريعسگريعسگريعسگري////2222تجارتتجارتتجارتتجارت        رادرادرادراد    عسگريعسگريعسگريعسگري////2222تجارتتجارتتجارتتجارت        رادرادرادراد    عسگريعسگريعسگريعسگري////2222تجارتتجارتتجارتتجارت  

                بهراميبهراميبهراميبهرامي////2222خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي        المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        بهراميبهراميبهراميبهرامي////2222خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي        المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        زندآباديزندآباديزندآباديزندآبادي/ / / / 1111متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه        زندآباديزندآباديزندآباديزندآبادي/ / / / 1111متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه        زندآباديزندآباديزندآباديزندآبادي////1111متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه  

                آقاييآقاييآقاييآقايي////2222اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        آقاييآقاييآقاييآقايي////2222اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        رادرادرادراد    باقريباقريباقريباقري////1111اصول فقهاصول فقهاصول فقهاصول فقه        رادرادرادراد    باقريباقريباقريباقري////1111اصول فقهاصول فقهاصول فقهاصول فقه        رادرادرادراد    باقريباقريباقريباقري////1111اصول فقهاصول فقهاصول فقهاصول فقه  

        نيانيانيانيا    پاكپاكپاكپاك////6666مدنيمدنيمدنيمدني                نيانيانيانيا    پاكپاكپاكپاك////6666مدنيمدنيمدنيمدني        شجاعيشجاعيشجاعيشجاعي////3333عموميعموميعموميعمومي....جججج        شجاعيشجاعيشجاعيشجاعي////3333عموميعموميعموميعمومي....جججج        شجاعيشجاعيشجاعيشجاعي////3333عموميعموميعموميعمومي....جججج  

        آقاييآقاييآقاييآقايي////1111جزاي اختصاصيجزاي اختصاصيجزاي اختصاصيجزاي اختصاصي                آقاييآقاييآقاييآقايي////1111جزاي اختصاصيجزاي اختصاصيجزاي اختصاصيجزاي اختصاصي        ايالميايالميايالميايالمي////2222فقهفقهفقهفقهاصول اصول اصول اصول         ايالميايالميايالميايالمي////2222اصول فقهاصول فقهاصول فقهاصول فقه        ايالميايالميايالميايالمي////2222اصول فقهاصول فقهاصول فقهاصول فقه  

        ميالنيميالنيميالنيميالني////2222جزاي عموميجزاي عموميجزاي عموميجزاي عمومي        ميالنيميالنيميالنيميالني////2222جزاي عموميجزاي عموميجزاي عموميجزاي عمومي        ميالنيميالنيميالنيميالني////2222جزاي عموميجزاي عموميجزاي عموميجزاي عمومي        ميراحمديميراحمديميراحمديميراحمدي////2222متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه        ميراحمديميراحمديميراحمديميراحمدي////2222متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه        ميراحمديميراحمديميراحمديميراحمدي////2222متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه  

        برادرانبرادرانبرادرانبرادران    بهنامبهنامبهنامبهنام////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        برادرانبرادرانبرادرانبرادران    بهنامبهنامبهنامبهنام////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        برادرانبرادرانبرادرانبرادران    بهنامبهنامبهنامبهنام////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        نژادنژادنژادنژاد    سبزواريسبزواريسبزواريسبزواري////2222عموميعموميعموميعمومي    جزايجزايجزايجزاي        نژادنژادنژادنژاد    سبزواريسبزواريسبزواريسبزواري////2222عموميعموميعموميعمومي    جزايجزايجزايجزاي        نژادنژادنژادنژاد    سبزواريسبزواريسبزواريسبزواري////2222عموميعموميعموميعمومي    جزايجزايجزايجزاي        دوشنبهدوشنبهدوشنبهدوشنبه

        مدحيمدحيمدحيمدحي////2222ادارياداريادارياداري        مدحيمدحيمدحيمدحي////2222ادارياداريادارياداري        مدحيمدحيمدحيمدحي////2222ادارياداريادارياداري        صرافيصرافيصرافيصرافي////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        صرافيصرافيصرافيصرافي////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        صرافيصرافيصرافيصرافي////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي  

        كماليكماليكماليكمالي////3333اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        كماليكماليكماليكمالي////3333اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        كماليكماليكماليكمالي////3333اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        حسنوندحسنوندحسنوندحسنوند////2222ادارياداريادارياداري        حسنوندحسنوندحسنوندحسنوند////2222ادارياداريادارياداري        حسنوندحسنوندحسنوندحسنوند////2222ادارياداريادارياداري  

        درويشدرويشدرويشدرويش////شناسيشناسيشناسيشناسي    جرمجرمجرمجرم        درويشدرويشدرويشدرويش////شناسيشناسيشناسيشناسي    جرمجرمجرمجرم        درويشدرويشدرويشدرويش////شناسيشناسيشناسيشناسي    جرمجرمجرمجرم        فاطميفاطميفاطميفاطمي////2222خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        فاطميفاطميفاطميفاطمي////2222خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        فاطميفاطميفاطميفاطمي////2222خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين  

        ميرزاييميرزاييميرزاييميرزايي////2222كيفريكيفريكيفريكيفري    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        ميرزاييميرزاييميرزاييميرزايي////2222كيفريكيفريكيفريكيفري    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        ميرزاييميرزاييميرزاييميرزايي////2222كيفريكيفريكيفريكيفري    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        عموييعموييعموييعمويي    حسينحسينحسينحسين////حقوق ثبتحقوق ثبتحقوق ثبتحقوق ثبت        عموييعموييعموييعمويي    حسينحسينحسينحسين////حقوق ثبتحقوق ثبتحقوق ثبتحقوق ثبت        عموييعموييعموييعمويي    حسينحسينحسينحسين////حقوق ثبتحقوق ثبتحقوق ثبتحقوق ثبت  

        الريميالريميالريميالريمي    كريميكريميكريميكريمي////3333مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        الريميالريميالريميالريمي    كريميكريميكريميكريمي////3333مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        الريميالريميالريميالريمي    كريميكريميكريميكريمي////3333مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        توكليتوكليتوكليتوكلي////3333مدنيمدنيمدنيمدني                توكليتوكليتوكليتوكلي////3333مدنيمدنيمدنيمدني  

        داردارداردار    دهقاندهقاندهقاندهقان////4444تجارتتجارتتجارتتجارت        داردارداردار    دهقاندهقاندهقاندهقان////4444تجارتتجارتتجارتتجارت        داردارداردار    دهقاندهقاندهقاندهقان////4444تجارتتجارتتجارتتجارت        رضاييرضاييرضاييرضايي    غالمغالمغالمغالم////....اختصاختصاختصاختص    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        رضاييرضاييرضاييرضايي    غالمغالمغالمغالم////....اختصاختصاختصاختص    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        رضاييرضاييرضاييرضايي    غالمغالمغالمغالم////....اختصاختصاختصاختص    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي  

        اقنوماقنوماقنوماقنوم////2222عموميعموميعموميعمومي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        اقنوماقنوماقنوماقنوم////2222عموميعموميعموميعمومي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        اقنوماقنوماقنوماقنوم////2222عموميعموميعموميعمومي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        فاطميفاطميفاطميفاطمي////2222خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        فاطميفاطميفاطميفاطمي////2222خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        فاطميفاطميفاطميفاطمي////2222خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين  

        ميهميميهميميهميميهمي////1111حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي    متونمتونمتونمتون        ميهميميهميميهميميهمي////1111حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي    متونمتونمتونمتون        ميهميميهميميهميميهمي////1111حقوقيحقوقيحقوقيحقوقي    متونمتونمتونمتون        رادرادرادراد    عسگريعسگريعسگريعسگري////حقوقحقوقحقوقحقوق    علمعلمعلمعلم    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه        رادرادرادراد    عسگريعسگريعسگريعسگري////حقوقحقوقحقوقحقوق    علمعلمعلمعلم    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه        رادرادرادراد    عسگريعسگريعسگريعسگري////حقوقحقوقحقوقحقوق    علمعلمعلمعلم    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه        شنبهشنبهشنبهشنبه    سهسهسهسه

        رادرادرادراد    باقريباقريباقريباقري////3333فقهفقهفقهفقه    متونمتونمتونمتون        رادرادرادراد    باقريباقريباقريباقري////3333فقهفقهفقهفقه    متونمتونمتونمتون        رادرادرادراد    باقريباقريباقريباقري////3333فقهفقهفقهفقه    متونمتونمتونمتون        حسنوندحسنوندحسنوندحسنوند////1111اساسياساسياساسياساسي        حسنوندحسنوندحسنوندحسنوند////1111اساسياساسياساسياساسي        حسنوندحسنوندحسنوندحسنوند////1111اساسياساسياساسياساسي  

        غالمرضاييغالمرضاييغالمرضاييغالمرضايي////2222اطفالاطفالاطفالاطفال. . . .     بزهبزهبزهبزه        غالمرضاييغالمرضاييغالمرضاييغالمرضايي////2222اطفالاطفالاطفالاطفال        ....بزهبزهبزهبزه        غالمرضاييغالمرضاييغالمرضاييغالمرضايي////2222اطفالاطفالاطفالاطفال        ....    بزهبزهبزهبزه        عبداللهيعبداللهيعبداللهيعبداللهي////1111مدنيمدنيمدنيمدني        عبداللهيعبداللهيعبداللهيعبداللهي////1111مدنيمدنيمدنيمدني        عبداللهيعبداللهيعبداللهيعبداللهي////1111مدنيمدنيمدنيمدني  

        پورصادقيپورصادقيپورصادقيپورصادقي////3333مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        پورصادقيپورصادقيپورصادقيپورصادقي////3333مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        پورصادقيپورصادقيپورصادقيپورصادقي////3333مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        سنجرفخريسنجرفخريسنجرفخريسنجرفخري////2222تجارتتجارتتجارتتجارت        سنجرفخريسنجرفخريسنجرفخريسنجرفخري////2222تجارتتجارتتجارتتجارت        سنجرفخريسنجرفخريسنجرفخريسنجرفخري////2222تجارتتجارتتجارتتجارت  

        حسنيحسنيحسنيحسني////4444تجارتتجارتتجارتتجارت        حسنيحسنيحسنيحسني////4444تجارتتجارتتجارتتجارت        حسنيحسنيحسنيحسني////4444تجارتتجارتتجارتتجارت        ميراحمديميراحمديميراحمديميراحمدي////1111متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه        ميراحمديميراحمديميراحمديميراحمدي////1111متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه        ميراحمديميراحمديميراحمديميراحمدي////1111متون فقهمتون فقهمتون فقهمتون فقه  

        بهراميبهراميبهراميبهرامي////2222عموميعموميعموميعمومي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        بهراميبهراميبهراميبهرامي////2222عموميعموميعموميعمومي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        بهراميبهراميبهراميبهرامي////2222عموميعموميعموميعمومي    المللالمللالمللالملل    بينبينبينبين        ايالميايالميايالميايالمي////1111اصول فقهاصول فقهاصول فقهاصول فقه        ايالميايالميايالميايالمي////1111فقهفقهفقهفقهاصول اصول اصول اصول         ايالميايالميايالميايالمي////1111اصول فقهاصول فقهاصول فقهاصول فقه  

        كماليكماليكماليكمالي////3333اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        كماليكماليكماليكمالي////3333اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        كماليكماليكماليكمالي////3333اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        توكليتوكليتوكليتوكلي////3333مدنيمدنيمدنيمدني                توكليتوكليتوكليتوكلي////3333مدنيمدنيمدنيمدني  

        تيموريتيموريتيموريتيموري////شناسيشناسيشناسيشناسي    جرمجرمجرمجرم        تيموريتيموريتيموريتيموري////شناسيشناسيشناسيشناسي    جرمجرمجرمجرم        تيموريتيموريتيموريتيموري////شناسيشناسيشناسيشناسي    جرمجرمجرمجرم        پيرزادهپيرزادهپيرزادهپيرزاده////1111اطفالاطفالاطفالاطفال    كاريكاريكاريكاري    بزهبزهبزهبزه        پيرزادهپيرزادهپيرزادهپيرزاده////1111اطفالاطفالاطفالاطفال    كاريكاريكاريكاري    بزهبزهبزهبزه        پيرزادهپيرزادهپيرزادهپيرزاده////1111اطفالاطفالاطفالاطفال    كاريكاريكاريكاري    بزهبزهبزهبزه  

        ميرزاييميرزاييميرزاييميرزايي////2222كيفريكيفريكيفريكيفري    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        ميرزاييميرزاييميرزاييميرزايي////2222كيفريكيفريكيفريكيفري    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        ميرزاييميرزاييميرزاييميرزايي////2222كيفريكيفريكيفريكيفري    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        مرادخانيمرادخانيمرادخانيمرادخاني////حقوقحقوقحقوقحقوق    علمعلمعلمعلم    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه        مرادخانيمرادخانيمرادخانيمرادخاني////حقوقحقوقحقوقحقوق    علمعلمعلمعلم    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه        مرادخانيمرادخانيمرادخانيمرادخاني////حقوقحقوقحقوقحقوق    علمعلمعلمعلم    مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه  

        برادرانبرادرانبرادرانبرادران////8888مدنيمدنيمدنيمدني                برادرانبرادرانبرادرانبرادران////8888مدنيمدنيمدنيمدني        جمجمجمجم    فرحانفرحانفرحانفرحان////1111اساسياساسياساسياساسي        جمجمجمجم    فرحانفرحانفرحانفرحان////1111اساسياساسياساسياساسي        جمجمجمجم    فرحانفرحانفرحانفرحان////1111اساسياساسياساسياساسي        

ننننچهارشچهارشچهارشچهارش
        بهبهبهبه

        زادهزادهزادهزاده    رمضانرمضانرمضانرمضان////7777مدنيمدنيمدنيمدني                زادهزادهزادهزاده    رمضانرمضانرمضانرمضان////7777مدنيمدنيمدنيمدني        صرافيصرافيصرافيصرافي////1111مدنيمدنيمدنيمدني        صرافيصرافيصرافيصرافي////1111مدنيمدنيمدنيمدني        صرافيصرافيصرافيصرافي////1111مدنيمدنيمدنيمدني

        مرادخانيمرادخانيمرادخانيمرادخاني////حقوق كارحقوق كارحقوق كارحقوق كار        مرادخانيمرادخانيمرادخانيمرادخاني////حقوق كارحقوق كارحقوق كارحقوق كار        مرادخانيمرادخانيمرادخانيمرادخاني////حقوق كارحقوق كارحقوق كارحقوق كار        شجاعيشجاعيشجاعيشجاعي////2222اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        شجاعيشجاعيشجاعيشجاعي////2222اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        شجاعيشجاعيشجاعيشجاعي////2222اختصاصياختصاصياختصاصياختصاصي    جزايجزايجزايجزاي        

        پاشاييپاشاييپاشاييپاشايي////حقوق تطبيقيحقوق تطبيقيحقوق تطبيقيحقوق تطبيقي        پاشاييپاشاييپاشاييپاشايي////حقوق تطبيقيحقوق تطبيقيحقوق تطبيقيحقوق تطبيقي        پاشاييپاشاييپاشاييپاشايي////حقوق تطبيقيحقوق تطبيقيحقوق تطبيقيحقوق تطبيقي        مقدممقدممقدممقدم    كريميكريميكريميكريمي////2222قواعد فقهقواعد فقهقواعد فقهقواعد فقه        مقدممقدممقدممقدم    كريميكريميكريميكريمي////2222فقهفقهفقهفقهقواعد قواعد قواعد قواعد         مقدممقدممقدممقدم    كريميكريميكريميكريمي////2222قواعد فقهقواعد فقهقواعد فقهقواعد فقه        

                                پاشاييپاشاييپاشاييپاشايي////درياييدرياييدرياييدرياييحقوق حقوق حقوق حقوق         پاشاييپاشاييپاشاييپاشايي////درياييدرياييدرياييدرياييحقوق حقوق حقوق حقوق         پاشاييپاشاييپاشاييپاشايي////درياييدرياييدرياييدرياييحقوق حقوق حقوق حقوق         

        نيانيانيانيا    پاكپاكپاكپاك////8888مدنيمدنيمدنيمدني                نيانيانيانيا    پاكپاكپاكپاك////7777مدنيمدنيمدنيمدني        ايالميايالميايالميايالمي    محمديمحمديمحمديمحمدي////4444فقهفقهفقهفقه    متونمتونمتونمتون        ايالميايالميايالميايالمي    محمديمحمديمحمديمحمدي////4444فقهفقهفقهفقه    متونمتونمتونمتون        ايالميايالميايالميايالمي    محمديمحمديمحمديمحمدي////4444فقهفقهفقهفقه    متونمتونمتونمتون  

        ميرزاييميرزاييميرزاييميرزايي////2222عموميعموميعموميعمومي    جزايجزايجزايجزاي        ميرزاييميرزاييميرزاييميرزايي////2222عموميعموميعموميعمومي    جزايجزايجزايجزاي        ميرزاييميرزاييميرزاييميرزايي////2222عموميعموميعموميعمومي    جزايجزايجزايجزاي        جواديجواديجواديجوادي    حكيمحكيمحكيمحكيم////5555مدنيِ مدنيِ مدنيِ مدنيِ                 جواديجواديجواديجوادي    حكيمحكيمحكيمحكيم////5555مدنيمدنيمدنيمدني  

        حسنيحسنيحسنيحسني////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        حسنيحسنيحسنيحسني////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        حسنيحسنيحسنيحسني////1111مدنيمدنيمدنيمدني    دادرسيدادرسيدادرسيدادرسي        ناقديناقديناقديناقدي////حقوق هواييحقوق هواييحقوق هواييحقوق هوايي        ناقديناقديناقديناقدي////حقوق هواييحقوق هواييحقوق هواييحقوق هوايي        ناقديناقديناقديناقدي////حقوق هواييحقوق هواييحقوق هواييحقوق هوايي  
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